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Voorwoord schoolgids 2019-2020

Beste ouders en verzorgers,

In deze schoolgids geven wij u informatie over de organisatie
en de inhoud van het onderwijs op de Huibersschool.  
De Huibersschool een Daltonschool in oprichting (i.o.) Als 
nieuwe Daltonschool zijn we al volop aan de slag met het 
Daltononderwijs maar moeten we het voorlopig nog (i.o.) 
in oprichting noemen. De Huibersschool is een school waar 
leerlingen de ruimte krijgen om ervaring op te doen door zelf 
en met elkaar activiteiten te plannen en te organiseren. 
We noemen dit samenleven, samenwerken en samen leren.
De leerkrachten hebben een prominente meer begeleidende 
rol. Leerlingen mogen hun taak in vrijheid naar eigen inzicht 
uitvoeren, en dragen daarvoor ook verantwoordelijkheid 
voor hun werk.

Als onderdeel van deze schoolgids verschijnt aan het begin van 
een nieuw schooljaar de schoolkalender waarin alle praktische 
informatie staat over de school. Ook het schoolplan en het 
veiligheidsprotocol behoren tot de documenten, die laten zien 
waar onze school voor staat.
Van actuele zaken houden wij u op de hoogte via ons digitaal 
informatiesysteem Parnassys en de Parro-app, onze website, 
facebook, instagram en de maandelijkse nieuwsbrief.
Naast de wettelijke verplichting om u via de schoolgids te 
informeren, vinden wij het belangrijk dat u als ouder/verzorger 
goed op de hoogte bent van onze werkwijze en de manier 
waarop wij het onderwijs verzorgen voor uw zoon of dochter. 
Wij delen met u de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en 
willen daarin graag een goede didactische en opvoedkundige 
partner zijn.
We hopen dat ouders die op zoek zijn naar een school, na het 
lezen van deze schoolgids, nieuwsgierig zijn naar onze werkwijze 
en een afspraak maken voor een oriënterend gesprek en een 
rondleiding. Onze huidige ouders bieden we hierbij nieuwe 
informatie voor dit schooljaar.

Het team en bestuur van de Huibersschool wensen u veel 
informatief leesplezier en een leerzaam en mooi schooljaar.

Angelique Post, schoolleider Huibersschool.
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Inpandig (bij de zijingang) bevindt zich de Voorschool van Impuls, 
aan de overkant van onze kleuterlokalen. Ook bevindt zich hier de 
speelplaats met zandbak voor de kleuters en de peuters. 
Aan de zijkant van de school is de grote speelplaats voor de 
midden- en bovenbouw. Beide speelpleinen zijn omgeven door 
hekken. Daarnaast gebruiken wij gezamenlijk met onze buren van 
de Huizingaschool de nieuwe openbare speelplaats van de Jacob 
Geelbuurt. Deze is gelegen tussen beide scholen in.

Identiteit
De Huibersschool is een interconfessionele Daltonbasisschool i.o.. 
Ouders, leerkrachten en leerlingen hebben verschillende cultu-
rele achtergronden en verschillende opvattingen over geloof en 
levensbeschouwing.
In het vormgeven van onze identiteit is ons streven ieder mens te 
respecteren in zijn of haar religie en levensovertuiging. We vieren 
daarom gezamenlijk diverse religieuze feesten. Niet alleen aan de 
christelijke feestdagen, maar ook aan de islamitische, hindoeïstische 
en boeddhistische feestdagen besteden wij aandacht.

Missie 
Onze missie is om alle leerlingen op de Huibersschool, in deze 
wijk, in dit stukje Amsterdam te laten ervaren dat leren leuk is, 
dat het goed voor je is, dat je er wijzer door wordt, dat het je 
helpt om verder te komen, grip te krijgen op je omgeving en dat 
je kansen op een goede plek in de samenleving groter zijn als je 
goed je best doet op school.

Onze missie is dat het geven van goed onderwijs ervoor zorgt dat 
onze leerlingen gaan ‘houden van leren’ en dat ze dit hun hele 
verdere leven blijven doen.

Onze ervaring is dat de leerlingen op onze school leren dat kennis 
niet alleen uit boekjes of van websites komt, maar dat je vooral 
van en met elkaar leert, dat je eigen bijdrage daarin heel belang-
rijk is en dat je altijd, hoe klein je ook nog bent, rekening houdt 
met de mensen om je heen.

Onze wens is dat de ouders van onze leerlingen zich educatief en 
didactisch partner voelen en betrokken zijn bij de ontwikkeling 
van hun kind.

Ons doel is dat we met elkaar een hechte leergemeenschap vor-
men, waarin ieder zijn inbreng en verantwoordelijkheden heeft. 
Vanuit deze professionele cultuur zorgen wij ervoor dat onze 

HOOFDSTUK 1
De school

Het bestuur
De Huibersschool maakt deel uit van de ASKO, Amsterdamse 
Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Intercon-
fessioneel Onderwijs.
Bij dit schoolbestuur zijn 33 scholen in en rondom Amsterdam 
aangesloten. 
De contactpersoon van het bestuur voor onze school is de heer 
van Schendel, Directeur Onderwijs en Ontwikkeling ASKO.
Voor de doelstellingen en taken van het schoolbestuur verwijzen 
we u naar de website www.askoscholen.nl 

De Huibersschool
De Huibersschool met rond de 180 leerlingen, verdeeld over  
8 groepen, behoort tot de kleinere scholen in Amsterdam. 
De meeste leerlingen wonen rondom de school en dat maakt dat 
we de school met recht een echte buurtschool kunnen noemen.
Onze school is gehuisvest in een modern gebouw.  Hoewel de 
school wat verborgen ligt tussen de omringende nieuwbouw, is 
de indeling verrassend licht en functioneel. Alle lokalen bevinden 
zich op de begane grond. De vrije ruimte tussen de lokalen is 
speel- en leerruimte, die veel mogelijkheden biedt voor speel-
leeractiviteiten, groepswerk en digitale vaardigheden. 
De zaal in het midden van het gebouw wordt als theaterzaal 
gebruikt voor festiviteiten en leeractiviteiten zoals bijvoorbeeld een 
drama- of toneelles. Door het wegschuiven van een vouwwand 
kan de zaal bijna twee keer zo groot gemaakt worden. Het Podium 
(maandelijkse optredens van groepen) en de musical vinden hier 
plaats.
Er zijn 16 groepslokalen in ons gebouw. Tussen de lokalen aan 
weerszijden van het gebouw bevinden zich leerpleinen met veel 
ruimte. Er zijn verschillende ruimtes voor schoolleiding, teamlei-
ders, intern begeleider, vakleerkrachten en administratie, muziek, 
handvaardigheid, taalondersteuning en voor ouders.

De school heeft een eigen vrijstaande gymzaal. Het is wellicht 
overbodig te melden dan het niet toegestaan is te roken op het 
speelplein van de school en dat honden (ook als ze aangelijnd 
zijn) niet op het schoolplein thuishoren.

6 7 



voor burgerschap, milieu en duurzaamheid. Kenmerkend voor 
onze mondiale identiteit is:
	 	Leren omgaan met verschillen (diversiteit)
	 	Aandacht voor milieu (duurzaamheid) en  

wereldburgerschap
	 	Sterke verbinding met de omgeving (wijkschool)
	 	Samenwerken en elkaar inspireren en van elkaar op aan 

kunnen

We halen de buitenwereld naar binnen in aansprekende projecten. 
Thema’s waar we aandacht aan besteden zijn o.a. cultuur, kunst, 
wetenschap & techniek. We werken met deze thema’s in projecten 
en activiteiten.

Het hart van onze schoolorganisatie wordt gevormd door een 
aantal kernwaarden, die leidend zijn.
Deze kernwaarden hebben een duurzaam karakter en zijn bin-
dend en sturend. Bindend omdat kernwaarden een blijvende bron 
van inspiratie zijn en sturend omdat ze fungeren als ethisch kom-
pas en richting geven aan strategie, beleid en dagelijkse keuzes.

De leidende kernwaarden binnen de Huibersschool zijn:

	 	Dalton:
  De kernwaarden van Daltononderwijs vormen de basis van 

ons lesgeven. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, vrij-
heid in gebondenheid, samenwerken, reflectie en effecti-
viteit zijn onherroepelijk de drijfveren van ons handelen.

  Elk mens wil groeien, zich ontwikkelen en leren. De school 
zorgt voor brede ontwikkelingskansen voor kinderen en 
verbindt zich aan de ontwikkeling van de 21th-century 
skills: samenwerking, communicatie, ICT-wijs, sociale en 
culturele vaardigheden, creativiteit, kritisch denken en 
probleemoplossend vermogen. Op deze wijze leren met 
elkaar vergroten wij de kansen van onze leerlingen en 
vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen met plezier 
naar school komen.

	 	Talentontwikkeling:
  De school is een broedplaats voor creatief talent. Dit mag 

met de handen, met het hoofd, met de stem of op een 
andere talentvolle werkwijze vormgegeven worden. Kin-
deren leren bij ons te presenteren wat zij geleerd hebben. 
En dat is meer dan rekenen en taal alleen.  

	 	Vreedzaam:
  De school is een leergemeenschap, waarin ieder zijn 

eigen plek heeft in een omgeving, die een goede sfeer 
uitstraalt. Dit vraagt om duidelijke afspraken en grenzen 
waarbinnen mensen elkaar aan durven spreken en feed-
back kunnen geven.

	 	Vertrouwen & Durf:
  De school heeft eigenaarschap hoog in het vaandel staan, 

waardoor er met vertrouwen samen geleerd kan worden. 
Op basis van vertrouwen durf je stappen te zetten, durf en 
mag je fouten te maken. Elke stap die je zet, geeft je weer 
vertrouwen.

	 	Persoonlijk:
  De school is kleinschalig en zeer overzichtelijk. De con-

tacten tussen leerkracht en kind en leerkracht en ouder 
worden snel gelegd en daardoor makkelijk onderhouden. 
Elke nieuwe ouder wordt tijdens een persoonlijk gesprek 
ontvangen door de directie en leerkrachten. 

	 	Gezond:
  Gezondheid staat bij ons voorop. Dat betekent dat we 

veel bewegen, gezond eten en drinken op school en dit 
ook stimuleren in de wijk. Op school willen we dat alle 
leerlingen goed presteren, daar hoort ook een gezonde 
school bij. Om goed te kunnen presteren is het belangrijk 
goed te slapen, veel te bewegen en met mate te eten en 
te drinken. Wij stimuleren gezond en sportief gedrag.

Ontwikkelingen
De visie en kernwaarden geven richting aan het schoolplan 2019-2023 
van de school, dat elke vier jaar opgesteld wordt en de leidraad 
vormt voor ons onderwijs.

leerlingen zich breed ontwikkelen en doorstromen naar een vorm 
van voortgezet onderwijs, die recht doet aan hun talenten en 
mogelijkheden. Hierbij hebben we hoge verwachtingen van onze 
leerlingen en is het onze ambitie om hen zo hoog mogelijk in te 
laten uitstromen in het voortgezet onderwijs.

Onderwijskundige visie en uitgangspunten 
Wij hebben een positief mensbeeld, dat ten grondslag ligt aan 
de pedagogische wijze waarop wij met elkaar en de omgeving 
omgaan.
Dit positieve mensbeeld gaat uit van een aantal basisprincipes:
 - Elk mens is uniek.
 - Elk mens is gelijkwaardig.
 - Elk mens kan in meer of mindere mate verantwoordelijk-

heid voor zichzelf en zijn omgeving dragen.
 - Elk mens wordt gezien in relatie tot zijn sociale context.

Uitgangspunten binnen ons onderwijs zijn:
 - Leren vanuit doelen: elk kind weet wat het moet weten 

en leren om verder te komen in zijn/haar ontwikkeling.
 - Differentiatie: elk kind krijgt wat het nodig heeft en haalt 

hierdoor de beste resultaten.
 - Betrokkenheid: we dagen kinderen uit om te leren.
 - Zelfstandigheid: we werken aan het vergroten van auto- 

nomie en zelfvertrouwen.
 - Samenwerking: leren van en met elkaar geeft aantoon-

baar betere resultaten.
 - Vrijheid en ruimte voor keuzes: kinderen leren om juiste 

keuzes te maken.
 - Waardenbesef en oordeelvermogen: dit loopt als een rode 

draad door de lessen met als basis respectvol handelen.
 - Eigen standpunt verwoorden: hiervoor ontwikkelen we 

vaardigheden als feedback geven, gericht luisteren en het 
stellen van goede vragen.

Kernwaarden Dalton onderwijs
De Huibersschool is een school waar leerlingen de ruimte krijgen 
om ervaring op te doen door zelf en met elkaar activiteiten te 
plannen en te organiseren. We noemen dit samenwerken en 
samen leren.
De leerkrachten hebben een prominente meer begeleidende rol. 
Leerlingen mogen hun taak in vrijheid naar eigen inzicht uitvoe-
ren, maar dragen daarvoor ook verantwoordelijkheid voor hun 
werk. Als leerlingen interessante taken krijgen, waar ze nieuws-
gierig naar zijn en waaraan ze in vrijheid mogen werken en 

daarbij ook nog mogen overleggen met klasgenootjes, dan wordt 
er gewerkt en geleerd. 

Zo zitten kinderen in elkaar!

 

Mondiale school
Door de invloed van internet, televisie en sociale media mer-
ken we dat de wereld steeds dichter bij ons komt te staan. Wij 
bereiden onze leerlingen daarop voor en laten hen kennisnemen 
van de wereld om hen heen. De Huibersschool heeft er daarom 
voor gekozen om een mondiale school te zijn. Wij maken onze 
leerlingen wereldwijs en geven veel aandacht aan samenwerken 
in en buiten de school. Hierbij hebben we bijzondere aandacht 

Samenwerken
Leren van en met elkaar

Effectiviteit
In tijd, menskracht 
en middelen

Zelfstandigheid
Denken in oplossingen en 
mogelijkheden

Verantwoordelijkheid
Zelf verantwoordelijk voor je werk 
binnen de werkafspraken

Reflectie
Resultaten en vorderingen 
bespreken

De Huibersschool helpt je groeienDE HUIBERSSCHOOL LAAT JE GROEIEN
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HOOFDSTUK 2
De brede school
De Huibersschool is een brede school en biedt voorschool, onder-
wijs en talentenontwikkeling voor kinderen van 2 tot ongeveer 
12 jaar. Samen met de partners wordt een omgeving geboden 
waar intensief gewerkt wordt aan de ontwikkeling van kinderen.

De voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Binnen onze school is een voorschool van Impuls gehuisvest voor 
kinderen van 2 tot 4 jaar. De voorschool en de groepen 1/2 van 
de Huibersschool vormen samen de VVE.
De VVE zorgt in de werkwijze voor een doorgaande lijn door het 
gebruik van het onderwijsprogramma Ik & Ko.
Vanuit de basisschool is een VVE-coördinator aangesteld, die de 
samenwerking stroomlijnt en inhoudelijke impulsen geeft. Ook 
vanuit voorschool is een coördinator werkzaam binnen de VVE.
In 2019 beoordeelde de inspectie de kwaliteit van de VVE als goed.
Per 1 januari 2018 is een aantal zaken veranderd voor de ouders. 
Deze zijn te vinden op www.impuls.nl. Ook kunt u altijd even 
langskomen op onze voorschool om een kijkje te nemen of een 
rondleiding te krijgen.

Buitenschoolse opvang (BSO)
We hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met 
Impuls. Dit betekent dat ouders bij hen terecht kunnen voor de 
buitenschoolse opvang.
De opvang is in ons schoolgebouw of bij De Groeiwereld, waar-
door het voor ouders prettig is dat hun kind in één gebouw 
gehuisvest is gedurende de dag of te kiezen voor buiten de 
school.
Voor de prijzen en tijden kunt u contact opnemen met Impuls. 
Zie www.impuls.nl 

Naschoolse activiteiten (NSA)
Al vele jaren organiseert onze school activiteiten na schooltijd. 
Jump-in is onze partner in sport- en bewegen na schooltijd en 
biedt een gevarieerd sportprogramma met verbindingen naar 
de lessen op school. Zij stimuleren het dat kinderen lid worden 
van een sportvereniging. In de scan van het verbeterplan van de 
gemeente Amsterdam scoort onze school op bijna alle gebieden 

boven de norm. Hierin is ook het gezonde voedingsbeleid opge-
nomen. De coördinatie van Jump-in is in handen van de school.
De ouder-kind-adviseur informeert ouders over het Jeugdsport-
fonds en het gebruik van de scholierenvergoeding voor het finan-
cieren van de contributie van sportverenigingen.

Onze school organiseert met subsidie van de gemeente ook zelf 
veel activiteiten na schooltijd. Door deze brede talentenontwikke-
ling (BTO) waarin kinderen kennis maken met muzikale, creatie-
ve, maatschappelijke en culturele onderwerpen, worden (verbor-
gen) talenten van kinderen zichtbaar. Ook werken we samen met 
Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC), een multiculturele 
stichting die gelooft in de potentie van jongeren.

Andere partners binnen school 
 1.  Aan de school is een ouder-kind-adviseur (OKA) verbon-

den. Zij is elke woensdag aanwezig op school en helpt 
ouders als ze vragen hebben over de opvoeding of de 
ontwikkeling van hun kind. Ook voor maatschappelijke 
vragen is ze beschikbaar. 

 2.  Ambulante begeleiders worden via een procedure ingezet 
om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te onder-
steunen. Dit kan op het gebied van spraak-taal-ontwikke-
ling zijn, gedrag of motorische ontwikkeling. De inzet is 
afhankelijk van de problematiek van het kind.

 3.  Medewerkers van de Muziekschool Amsterdam en het 
Concertgebouw verzorgen muzieklessen.

 4.  Gedurende hun schooltijd krijgen onze leerlingen (die nog 
geen zwemdiploma hebben) ook zwemles in het Sloter-
vaart Zwembad. Voor leerlingen van groep 6 en 7 zijn er 
binnen- en buitenlessen in de schooltuinen.
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HOOFDSTUK 3
Zo leren wij

Groepssamenstelling
De basisschool bestaat uit acht groepen.
Een kind begint als het 4 jaar is in groep 1 en gaat van school als 
het ongeveer 12 jaar is.
Kinderen maken een enorme ontwikkeling door in die acht jaar 
basisschool. Als kleutertjes komen ze binnen en als bijna-pubers 
verlaten ze de school.

Onze kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Dit betekent 
dat kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar in één groep zitten. 
Voor de ontwikkeling van jonge kinderen is het beter dat ze met 
verschillende leeftijden samen leren en samen spelen.
Vanaf groep 3 streven we ernaar om homogene groepen te 
maken, die niet groter zijn dan 28 leerlingen per groep. In ver-
band met aantallen kan het voorkomen dat er ook tussentijds 
heterogene groepen (dus combinatiegroepen) worden gemaakt.

Inhoudelijke organisatie
We werken met het leerstofjaarklassensysteem en geven onder-
wijs vanuit moderne methodes, die voldoen aan de kerndoelen, 
die zijn vastgesteld door de overheid.
Moderne methodes zijn alleen effectief als ze effectief worden 
ingezet.
De leerkracht is degene die verantwoordelijk is voor de goede 
inzet van de methodes en voor een uitstekende klassenorganisatie. 
Hij/zij is de eerstverantwoordelijke voor goed onderwijs in de 
groep en de eerste gesprekspartner voor de ouders. 

Er wordt in alle groepen gewerkt met het expliciete directe 
instructiemodel (EDI). Vooraf worden bij elke les duidelijke leer-
doelen geformuleerd, die aan het eind van de les worden geëva-
lueerd. We hebben hoge, positieve verwachtingen van kinderen 
en spreken deze expliciet uit tijdens de lessen.
De leerkrachten geven instructie die afgestemd is op het niveau 
van de kinderen en sluiten aan bij de onderwijsbehoeftes van de 
leerlingen.
Ons onderwijs is gericht op het vergroten van eigenaarschap, 
zelfstandigheid en samenwerking van onze leerlingen. Hiervoor 

maken we gebruik van dag- en weektaken en gebruiken we 
verschillende werkvormen.
De leeromgeving is van cruciaal belang. De klas, de gang, de hele 
school daagt uit tot leren, nadenken en leerplezier. In alle klassen 
hangen taal- en rekenposters aan de wanden en is zichtbaar hoe 
de woordenschat wordt vergroot. Werk van leerlingen is actueel 
en overzichtelijk zichtbaar onze school.

Taalklas 
Ook dit jaar wordt subsidie van de gemeente ingezet voor het 
inrichten van een Taalklas, waarin kinderen extra ondersteuning 
voor taalonderwijs krijgen. De school financiert het ook voor een 
deel zelf. In de Taalklas krijgen de leerlingen hetzelfde aanbod als 
in de reguliere groep, maar dan op een andere en meer inten-
sieve wijze. Ook ouders worden betrokken bij de lessen, zodat er 
een goede samenwerking tussen school en thuis ontstaat.

Leerlab 
Het Leerlab wordt ingezet in groep 7 en 8. Het Leerlab is net als de 
Taalklas een extra subsidie die de school aangevraagd heeft ten 
behoeve van de taalontwikkeling. Op maandagmiddag na school-
tijd krijgen leerlingen die dit kunnen gebruiken extra reken- en 
taalondersteuning.

De onderwijspraktijk 

Thematisch werken
In de groepen 1/2 wordt gewerkt met onderwijsthema’s, waarin 
het beredeneerd aanbod richtinggevend is. Er worden per jaar 
thema’s behandeld, die betekenis hebben voor kinderen en van 
waaruit het volledige kleuteronderwijs wordt aangeboden. Kin-
deren krijgen het aanbod dat past bij hun ontwikkeling. Voor de 
rekenonderdelen gebruiken we Met Sprongen Vooruit en de voor-
loper van de rekenmethode Wereld in Getallen die in de groepen 
3 t/m 8 wordt gebruikt.
Activiteiten die aangeboden worden zijn: taal-en rekenactivitei-
ten in spelsituaties en met gebruik van ontwikkelingsmateriaal, 
bouw- en constructie, expressie, beweging, muziek, voorlezen, 
veel spreken en begrijpend luisteren.
De focus ligt op taalontwikkeling en plezier in leren.
In deze groepen wordt de basis gelegd voor zelfstandig en samen-
werkend leren.
Ook schoolbreed vinden er jaarlijks themaweken plaats. 
In groep 1 t/m 8 wordt er gedurende 3 weken geleerd en 
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In de groepen 6 en 7 krijgen de leerlingen praktisch natuuronder-
wijs in de schooltuinen.

Creatieve vakken en cultuureducatie 
Voor tekenen en handvaardigheid gebruiken wij een schoolbrede 
methode. 
Voor drama maken we zo mogelijk gebruik van het aanbod van 
jeugdtheater De Krakeling, die lessen op school geven met een 
afsluitende voorstelling in hun eigen theater of in De Meervaart.
Ook is er een aantal keren per jaar een Podium, waarin kinderen 
presenteren aan en acteren voor de hele school. Wanneer een 
kind optreedt mag de ouder ook komen kijken. In de ouderkalender 
staat het Podiumprogramma vermeld.
Voor muziek gebruiken we het basispakket van de Muziekschool 
en het Amsterdamse Concertgebouw. Hierin zijn doorlopende 
leerlijnen vastgesteld voor de groepen 1 t/m 8. Ook is er elke 
woensdag een vakdocent muziek aanwezig die aan alle groepen 
muziekonderwijs geeft.
We hebben een interne cultuurcoördinator, die ervoor zorgt dat 
het beschikbare cultuurgeld (Vouchergeld) evenredig verdeeld 
wordt in de school en ingezet wordt voor culturele activiteiten, 
zoals het bezoeken van musea en tentoonstellingen.

Bewegingsonderwijs
Dit wordt gegeven door een vakleerkracht in de groepen 1 t/m 
8. Elke groep krijgt 2 maal per week 45 minuten gymles van deze 
vakleerkracht. Binnen het bewegingsonderwijs staat de bewe-
gingsmogelijkheid van het kind centraal en niet de oefening, 
zoals in het oude gymnastiekonderwijs.
In groep 5 wordt het schoolzwemmen in een naschoolse activiteit 
aangeboden. Kinderen die nog geen zwemdiploma hebben gaan 
wekelijks op maandagmiddag rond 14 uur onder begeleiding van 
ouders naar het Sloterparkbad.

Engels
Engels neemt een belangrijke plek in ons onderwijs. Zo krijgen 
de leerlingen van groep 7 en 8 wekelijks een les Engels van hun 
leerkracht. Daarnaast hebben wij Engelse leesboeken voor kinde-
ren aangeschaft in onze bibliotheek.

Sociaal-emotionele ontwikkeling en levensbeschouwing 
Op onze hele school (ook de voorschool) worden er sinds januari 
2015 lessen aan de kinderen gegeven van De Vreedzame School. 
De Vreedzame School is een lesprogramma dat ernaar streeft om 
de school en de klas een democratische gemeenschap te laten 
zijn, waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt, en 
waarin conflicten constructief worden opgelost.

Er zijn 6 basisregels over omgaan met elkaar: 

 1.  We horen bij elkaar
 2.  We lossen conflicten zelf op
 3.  We hebben oor voor elkaar
 4.  We hebben hart voor elkaar
 5.  We dragen allemaal ons steentje bij
 6.  We zijn allemaal anders 

De school kent een gedragscode en een veiligheidsprotocol, die 
ook bekend zijn gemaakt aan de leerlingen en de ouders. Elke 
groep maakt aan het begin van het schooljaar afspraken over het 
omgaan met elkaar in het schoolthema: “De groep, dat zijn wij”. 
Deze afspraken zijn zichtbaar in de school. 
De school heeft een stuurgroep (met anti-pestcoördinator), 
die ervoor zorgt dat iedereen zich aan de afspraken houdt en 
gesprekken voert met ouders en kinderen.

De school heeft ook een contactpersoon, dit is onze groepsleer-
kracht Jesper Straatman. Onze contactpersoon is toegankelijk voor 
iedereen in de school, die een gesprek wil of een klacht heeft. Hij 
is te bereiken via school of per e-mail: j.straatman@askoscholen.nl

Aansluitend op De Vreedzame School zijn er thema’s over levens-
beschouwelijke ontwikkeling, waarin kennis van de grote wereld-
godsdiensten vergroot wordt, maar vooral besproken wordt hoe 
we vanuit respect en aandacht voor elkaar kunnen handelen 
vanuit de verschillende religies en levensovertuigingen.

ontdekt over hetzelfde thema. Dit doen we gezamenlijk en we 
toveren dan onze school om in bijvoorbeeld een ziekenhuis of 
een winkelcentrum. Op deze manier halen we de buitenwereld 
naar binnen en sluiten aan bij de beleving en ontwikkeling van 
onze leerlingen.

Technisch lezen
In groep 3 leren de kinderen lezen met behulp van de methode 
Veilig Leren Lezen. Deze methode leert kinderen lezen op de  
hak- en plak manier. Woorden worden uit elkaar gehaald en de 
letters worden gebruikt om nieuwe woorden te maken. Deze 
leesmethode heeft veel materiaal waarmee kinderen zelfstandig 
en in groepjes aan de slag kunnen.
Vanaf groep 4 wordt het technisch leesonderwijs gegeven met 
behulp van de methode Estafette.
In alle groepen is er veel aandacht voor het leesplezier en worden 
kinderen gestimuleerd om boeken, tijdschriften en stripverhalen 
te lezen. We hebben dan ook een prachtige bibliotheek, waar 
jaarlijks nieuwe boeken worden toegevoegd.

Begrijpend lezen
Begrijpend lezen begint met begrijpend luisteren bij de kleuters, 
maar ook in de andere groepen is luisteren een belangrijk aspect 
van het begrijpend lezen.
Het is van het grootste belang dat kinderen begrijpen wat ze lezen, 
waardoor ze hun kennis van de wereld om zich heen vergroten.
Onze school werkt hiervoor met Nieuwsbegrip XL. Deze methode 
biedt wekelijks via internet actuele teksten waarmee in de groep 
wordt gewerkt volgens een vast stappenplan. Een onderdeel 
hiervan is de woordenschat-ontwikkeling.
Vanaf groep 4 heeft elke leerling een persoonlijke code waarmee 
ook thuis kan worden gewerkt aan teksten en het vergroten van 
de woordenschat.
Hoe meer kinderen lezen, hoe groter hun vaardigheid wordt in het 
begrijpen van teksten. Juist informatieve boeken en teksten zijn 
heel belangrijk en het bezoeken van de bibliotheek is een activiteit 
die we hierin van ouders verwachten. Ook woordenboeken helpen 
enorm bij de woordenschat-ontwikkeling van kinderen.
Studievaardigheden is een apart onderdeel van het begrijpend 
lezen. Hierbij moeten kinderen allerlei gegevens combineren om 
het goede antwoord te vinden.

Rekenen/wiskunde
In de groepen 1 t/m 8 wordt met de rekenmethode Wereld in 
Getallen gewerkt.
Deze methode leert kinderen rekenen door het aanbieden van 
verschillende strategieën en oplossingsmethodes. Snel en handig 

rekenen, automatiseren van kleine sommen en de tafels van 
1 t/m 12 uit je hoofd kennen, zijn vaardigheden die ook thuis 
geoefend kunnen worden.

Taal en spelling
De taalmethode Taalactief heeft een structureel mondeling en 
schriftelijk taalaanbod voor de leerlingen. Een apart onderdeel 
hiervan vormt spelling. Kinderen leren de spellingcategorieën 
systematisch aan en moeten deze foutloos toepassen in eigen 
teksten.
In groep 7 en 8 is werkwoordspelling een apart onderdeel.

Snappet
In de groepen 6 t/m 8 verwerken de kinderen de basisvakken 
via een tablet. De tablets zijn alleen op school te gebruiken. Thuis 
kunnen de leerlingen door in te loggen ook via snappet huiswerk 
krijgen of zelfstandig leren.
De taal- en rekenmethode sluit aan bij de voorgaande jaren. De 
leerkrachten leggen nog steeds de lesstof uit, geven nog steeds 
persoonlijke aandacht aan leerlingen. Het voordeel is dat leerlingen 
direct zien of zij het goed of fout hebben gedaan en het kind goed 
gevolgd kan worden door de leerkracht. Tevens hebben de leerlin-
gen zelf nu veel beter inzicht in hun vaardigheden doordat zij dit 
zelfstandig en onder begeleiding van de leerkracht kunnen inzien.

Schrijven
De methode Pennenstreken wordt gebruikt in de groepen 2 t/m 8.  
Wij vinden schrijven een belangrijke vaardigheid van kinderen. 
Schrijven is van groot belang voor de fijne motoriek en stimuleert 
de hersenactiviteit.

Wereldoriëntatie 
Naast rekenen en taal willen wij dat de leerlingen ook kennis 
opdoen van de wereld om hen heen (wereldoriëntatie). Op dit 
moment volgen wij de methode Brandaan, waarin leerlingen 
kennis tot zich nemen en daar opdrachten over maken. Wij zijn 
ons op dit moment aan het oriënteren op een methode die deels 
digitaal wordt aangeboden en werkt vanuit de aanbieding van 
actuele thema’s. Een zichzelf steeds vernieuwende methode, 
waarin voortdurend gezocht wordt naar een actueel aanbod en 
een goede balans tussen kennis en vaardigheden.
Een methode waarbij de onderdelen aardrijkskunde, geschiede-
nis, natuuronderwijs en techniek, bevorderen van gezond gedrag 
zijn opgenomen. 
De leerlijn voor het houden van presentaties en het maken van 
werkstukken door de hele school is door ons team zelf opgesteld 
en wordt vanaf groep 5 uitgevoerd.
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HOOFDSTUK 4
De Kwaliteitszorg

Handelingsgericht werken (HGW)
Het is belangrijk voor school en ouders om precies te weten hoe 
een kind zich ontwikkelt. Het gaat hierbij niet alleen om de stand 
van zaken op een bepaald moment, maar om een doorlopend 
proces van ontwikkeling. Niet alle kinderen zijn hetzelfde en 
niet alle kinderen leren op dezelfde manier of kunnen dezelfde 
resultaten behalen.
Op onze school werken we opbrengstgericht. Dit betekent dat we 
al ons handelen richten op een zo goed mogelijk onderwijsresul-
taat voor elk kind.
Dit doen we in een cyclisch proces, het zogenaamde HGW (Han-
delingsgericht werken).
HGW is opgenomen in ons ondersteuningsplan, een document 
waarin beschreven staat hoe we werken binnen de kwaliteitszorg.

Onderwijsbehoefte
Omdat we willen weten wat elk kind nodig heeft om zo goed 
mogelijk van het onderwijs te profiteren moeten we de onder-
wijsbehoefte kennen van de kinderen.
Voor de meeste kinderen is dat gelijk, maar sommige kinderen 
hebben meer nodig. Voorbeelden hiervan zijn: hulp bij concentra-
tie, extra oefening, meer uitdaging, hulp in de thuissituatie.
Ook leerlingen met beperkingen, die voorheen in het speciaal 
onderwijs een plek hadden, kunnen nu binnen het “passend 
onderwijs” in de reguliere basisschool onderwijs krijgen. De 
onderwijsbehoefte van deze kinderen is vaak specifiek.

Groepsplannen
Twee keer per jaar maakt de leerkracht groepsplannen voor zijn 
groep op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, technisch 
lezen en spelling.
In deze groepsplannen wordt aangegeven wat de leerdoelen 
zijn voor een bepaalde periode en op welk niveau een leerling 
instructie krijgt: aanpak 1, 2 of 3.
Deze niveaus worden vastgesteld op basis van de behaalde 
CITO-resultaten, op basis van resultaten uit de methodetoetsen en 
door de observaties van de leerkracht. 

Binnen de klassenorganisatie wordt rekening gehouden met de 
onderwijsbehoefte van de verschillende leerlingen en zorgt de 
leerkracht ervoor dat elk kind binnen zijn mogelijkheden zo zelf-
standig mogelijk aan het werk is.

CITO toetsen en leerlingvolgsysteem (LVS)
Vanaf groep 3 leggen we de resultaten vast die onze leerlingen 
behalen op de CITO toetsen.
(CITO is de afkorting voor Centraal Instituut voor Toetsontwikke-
ling).

Er worden CITO toetsen afgenomen vanaf groep 3 op de volgende 
gebieden:

	 	Technisch lezen en begrijpend lezen
	 	Woordenschat
	 	Spelling
	 	Rekenen en wiskunde
	 	Studievaardigheden 

De uitslagen van deze toetsen geven twee zaken aan:

 1. Hoe scoort dit kind in vergelijking met andere kinderen 
in Nederland.

 2. Hoe scoort dit kind in vergelijking met zijn vorige  
resultaten. 

Punt 1 wordt aangeven met een Romeins cijfer I t/m V, waarbij I 
de hoogste score is.
Punt 2 wordt aangegeven met een vaardigheidsscore, die op een 
curve wordt uitgezet en waarin de groei van een leerling wordt 
aangegeven.
De normering van deze CITO toetsen wordt regelmatig aangepast 
door het CITO, waardoor leerlingen soms binnen een jaar aan een 
hogere norm moeten voldoen.
Alle uitslagen van toetsen worden vastgelegd in Parnassys, het 
administratiesysteem van de school.
De toetsen vormen een belangrijk onderdeel van het zogenaam-
de leerlingvolgsysteem, waarin alle gegevens van een leerling 
worden opgeslagen en dat onderdeel is van het leerlingendossier.
Dit leerlingendossier is op school ter inzage op afspraak met de 
intern begeleider in te zien.

Via de Parro-app kunnen ouders na afloop de behaalde scores 
van hun kind inzien. Ouders kunnen dan goed voorbereid naar de 
oudergesprekken komen.

Verkeer
In de groepen 5 t/m 8 gebruiken we voor het onderdeel verkeer 
de digitale methode tussen School en Thuis. Deze methode is spe-
ciaal voor onze school en buurt ontwikkeld en richt de aandacht 
op gevaarlijke verkeerssituaties in de omgeving van de school 
met uitbreiding naar andere situaties.
In groep 7 wordt het theoretisch verkeersexamen afgenomen en 
kinderen die daarvoor slagen doen in groep 8 het fietsexamen.

Digitale media
De ASKO heeft een contract met de Rolfgroep, een organisatie 
die scholen op het gebied van ICT ondersteunt en het netwerk op 
afstand beheert.
De inzet van computers en tablets in ons onderwijs is altijd in ont-
wikkeling. Er is veel software beschikbaar en in elke groep wordt 
dit gebruikt. Op onze school is de ICT ondersteunend bij rekenen, 
begrijpend lezen, spelling en wereldoriëntatie. Maar ook bij het 
maken van werkstukken en het houden van presentaties.
Er zijn duidelijke afspraken binnen de school over het gebruik van 
de apparaten en het internet.
Bij het zoeken naar informatie leren we de kinderen welke zoek-
opdrachten wel of niet relevant zijn.
Het e-mailen mag uitsluitend in overleg met de leerkracht 
gebeuren. De leerkracht is zoveel mogelijk in de buurt tijdens het 
gebruik van internet. Chatten is verboden.
Personeel gebruikt ICT uitsluitend voor onderwijsdoeleinden. Het is 
absoluut niet toegestaan sites op te roepen rond geweld, seks en 
racisme en e-mailen mag alleen als het een onderwijsdoel heeft.
De ICT-coördinator kan alle accounts van gebruikers inzien en 
ongewenst gebruik moet worden gemeld bij de schoolleider.

Films en foto’s
Er wordt veel gefilmd op onze school en ook wordt gebruik 
gemaakt van foto’s. Veel is voor intern gebruik, zoals bijvoorbeeld 
het nabespreken van een les die een leerkracht of stagiaire heeft 
gegeven. We leren van elkaar door naar de filmpjes te kijken en 
deze te bespreken.
We willen tevens graag laten zien hoe we leren en welke dingen 
we doen op onze school. Regelmatig publiceren wij op sociale 
media (facebook, instagram).
Ouders die bezwaar hebben tegen externe publicatie geven dit bij 
de inschrijving aan.

We gebruiken ook de Parro-app. Via deze app (die gemakkelijk op 
de smartfoon te downloaden is) kunnen leerkrachten en school-
leiding makkelijk berichten en foto’s naar ouders versturen.
Zie ook pagina 31.
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naarschap van leerlingen op hun leerproces te vergroten en aan 
te sluiten op de belevingswereld van de leerlingen.

 
De resultaten zijn ook zichtbaar op Vensterspo.nl en op  
scholen opdekaart.nl.
Voor het meest recente inspectieverslag verwijzen we ouders 
naar de website van de onderwijsinspectie: 
www.onderwijsinspectie.nl

Voorgezet onderwijs en advies
Onze school handelt bij de overgang van groep 8 naar het 
voortgezet onderwijs volgens de afspraken van de Kernprocedure 
Amsterdam.
Een paar jaar geleden is deze Kernprocedure inhoudelijk veran-
derd. De Eindtoets is verplaatst naar april en het advies van de 
basisschool is het belangrijkste gegeven. In dit advies zijn naast 
de gegevens uit het LVS in de groepen 6, 7 en 8, werkhouding, 
motivatie en inzet belangrijke onderdelen.
Elk jaar worden de ouders van groep 7 en 8 geïnformeerd over de 
Kernprocedure. Aan het eind van groep 7 is er voor de ouders een 
informatiebijeenkomst gepland.

De Huibersschool geeft een advies dat past bij het kind. De basis-
school is pas het begin van de schoolloopbaan van een kind. Na 
de basisschool maakt het kind een overstap naar het voortgezet 
onderwijs. Daar zijn nog heel veel mogelijkheden om door te 
stromen en je dromen waar te maken.
Op de Huibersschool wordt het advies VO vanaf groep 7 van elk 
kind opgesteld door de groepsleerkrachten van groep 7 en 8, de 
Intern Begeleider en de schoolleider. Er wordt gekeken hoe het 
kind werkt in de groep, hoe serieus het is met huiswerk en toet-
sen leren thuis, hoe de toetsen in de groep gaan en hoe het kind 
gescoord heeft op de Cito toetsen. Dit advies wordt aan het eind 
van groep 7 tijdens een gesprek met ouder en leerling besproken. 
In groep 8 volgt in januari het definitieve advies. Ook hiervoor 
worden het kind en de ouders uitgenodigd.
Wij realiseren ons dat dit een spannende tijd is voor ouders en 
kind. Daarom starten wij in groep 7 al met een voorlichtings-
bijeenkomst aan ouders, delen wij informatie uit in groep 8 en 
zorgen wij dat we de open dagen van de VO-scholen bij ouders 
en kind bekend maken.

Doorstroom naar de volgende groep
In principe doet een kind maximaal 8 jaar over de basisschool. 
Soms is het beter om een jaar in te lassen. Vooral kinderen, die in 
november en december geboren zijn, kunnen gebaat zijn bij een 
extra jaar in de onderbouw en in sommige gevallen is het goed 
om een jaar in de middenbouw over te doen. 
Het kan ook gebeuren dat een kind zich zo snel ontwikkelt dat 
het eerder aan de leerstof van een volgend leerjaar toe is. 
We hebben op onze school een procedure doublure ontwikkeld. 
De kern van deze procedure is het gesprek met de ouders en de 
vraag in hoeverre de ononderbroken ontwikkeling van een kind 
gewaarborgd wordt.
Uiteindelijk neemt de directeur de beslissing over het al of niet 
doorgaan van een leerling.

Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school welke 
ondersteuning geboden kan worden aan leerlingen die een extra 
onderwijsbehoefte hebben.
Een belangrijke component in onze kwaliteitszorg zijn onze 
ouders. We besteden in onze schoolgids een apart hoofdstuk aan 
onze visie op de deelname van ouders op de Huibersschool.

Werkwijze
Op basis van de groepsplannen maakt de leerkracht een week-
planning en een dagplanning. 
Ontwikkeling van kinderen wordt dagelijks bijgehouden en er 
wordt eventueel bijgestuurd. Onderwijs is een dynamisch gebeu-
ren en vindt altijd plaats in de interactie tussen de leerkracht en 
de leerling.
Als er aanleiding is om een leerling in een andere instructiegroep 
te plaatsen of als de uitslag van een toets onverwacht goed of 
slecht is, wordt dit met de ouder besproken. Ook als het gedrag 
van een kind verandert, heeft dit vaak gevolgen voor de leer-
resultaten en is het belangrijk dat ouders en school in gesprek 
gaan. 

Interne begeleiding
Op de Huibersschool werkt één intern begeleider voor alle leerlin-
gen. Zij is aanwezig van maandag tot en met donderdag.
De intern begeleider werkt samen met de leerkracht en zorgt 
ervoor dat de cyclus van HGW goed verloopt. Gesprekken over 
groepsplannen, toetsroosters, interpretatie van resultaten, leerlin-
genbesprekingen en groepsbesprekingen, behoren tot de taken 
van de intern begeleider.
De intern begeleider is er in eerste instantie voor de leerkracht 
en zal, indien nodig, samen met de leerkracht oudergesprekken 
voeren.
De intern begeleider zorgt er ook voor dat externe ondersteuning 
wordt ingeschakeld en coördineert dit.
Vormen van externe ondersteuning:
	 	Een extra onderzoek door de schoolarts
	 	Een verwijzing voor logopedie, fysiotherapie
	 	Inzet van een orthopedagoog
	 	Een intelligentieonderzoek
	 	Een verwijzing voor speltherapie
	 	Inzet van de ouder-kind-adviseur of het ouder-kind-team
	 	Inzet van de leerplichtambtenaar
	 	Aanvraag voor extra ondersteuning binnen het  

Samenwerkingsverband

Zorgbreedteoverleg
Vijf keer per jaar wordt een zorgbreedteoverleg (ZBO) gehouden, 
waarbij naast het zorgteam ook aanwezig zijn: de leerplichtamb-
tenaar, de schoolverpleegkundige/schoolarts, de ouder-kind-ad-
viseur en eventueel de wijkagent. Als een leerling wordt 
besproken, zijn de ouders vooraf geïnformeerd, of nemen ze (op 
verzoek) deel aan het gesprek over hun kind.

Passend onderwijs en zorgplicht
Vanaf 1 augustus 2014 is ons schoolbestuur, de ASKO, verplicht 
een passende onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen die in 
de wijk wonen waar een ASKO-school staat. Wanneer een school 
de benodigde ondersteuning niet kan bieden, wordt samen met 
de ouders gezocht naar een andere school. Elke school moet in 
zijn schoolondersteuningsprofiel (SOP) aangeven welke zorg er 
geboden kan worden. U kunt onze SOP openen via onze website.
De ASKO neemt deel aan het Samenwerkingsverband Amster-
dam-Diemen, dat ervoor zorgt dat er voor elke leerling binnen 
een bepaald gebied een goede en passende onderwijsplek is.

Basisondersteuning en extra ondersteuning
Om passend onderwijs te realiseren krijgt het schoolbestuur geld 
van het Samenwerkingsverband. Het schoolbestuur bepaalt hoe 
dit geld het beste kan worden ingezet om alle kinderen zo goed 
mogelijk onderwijs te kunnen bieden.
Elke school krijgt geld voor de basisondersteuning van de leer-
lingen en kan geld aanvragen voor extra ondersteuning. Hierbij 
moet de school aantonen dat er meer ondersteuning nodig is 
voor een leerling. Onze school heeft een begeleider passend 
onderwijs (BPO), die de contacten met de ouders en de betrok-
ken instanties onderhoudt. De BPO werkt nauw samen met onze 
intern begeleider.

Gesprekken en Rapporten 
Drie keer per jaar worden ouders uitgenodigd voor een ouderge-
sprek. Het eerste gesprek (kennismakingsgesprek) is in de 2e en 
3e schoolweek, het tweede in november (voortgangsgesprek) en 
het derde gesprek (rapportgesprek) is ongeveer 3 weken na de 
kerstvakantie. Indien nodig kunnen ouders uitgenodigd worden 
voor een vierde en/of vijfde gesprek. Natuurlijk mogen ouders 
altijd zelf een extra gesprek aanvragen.
In de groepen 2 en 7 zijn aan het einde van het jaar extra 
oudergesprekken gepland. In groep 2, omdat het einde van de 
kleuterperiode besproken wordt en in groep 7 om een voorlopig 
advies te geven voor het Voortgezet onderwijs.
Ouders zijn verplicht om te komen op deze gesprekken en kinde-
ren zijn hierbij in groep 6 t/m 8 aanwezig.

Resultaten van de eindtoets van de afgelopen drie jaar
Vanaf 2017 worden scholen beoordeeld op basis van de Eindtoets 
van groep 8 en niet meer op de overige toetsresultaten.
De Huibersschool werkt continu aan kwaliteitsverbetering en is 
van plan dit de komende jaren voort te zetten, door o.a. het eige-

jaar 2017 2018 2019

eindscore n.v.t. 205 196
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HOOFDSTUK 5
Ouders op de Huibersschool

Ouderbetrokkenheid
Wij zien ouders als didactische partners en dat betekent voor ons:
	 	Ouders en school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 

een optimale ontwikkeling van de kinderen. Wij willen 
graag met ouders praten over het onderwijs en de opvoe-
ding en afspraken maken over onze manier van samen-
werken hierin.

Ouderparticipatie
Wij zien ouders ook als deelnemers in de school en dat betekent 
voor ons:
	 	Ouders zijn betrokken bij allerlei activiteiten in de school, 

zoals medezeggenschap, ondersteuning in en buiten de 
groep, het beheren van de ouderbijdrage en de uitvoering 
van het beleid hiervoor.

Invulling ouderbetrokkenheid
De school informeert ouders over de wijze waarop het onderwijs 
wordt gegeven en geeft aan op welke gebieden hierbij onder-
steuning van de ouders wordt verwacht en wat de ouders van de 
school mogen verwachten.

Informatie en gesprek.
 a. School zorgt ervoor dat ouders worden geïnformeerd over 

de werkwijze van de school.
  Ouders zijn aanwezig op de informatie- en gespreks- bij-

eenkomsten die de school organiseert.
 b. School zorgt ervoor dat de ouders twee keer per jaar een 

rapport krijgen en minimaal 3 oudergesprekken per jaar 
over de ontwikkeling van hun kind.

  Ouders voeren deze gesprekken met de leerkracht en 
bespreken belangrijke punten met hun kind.

 c. School zorgt ervoor dat een ouder op de hoogte wordt 
gebracht wanneer er iets bijzonders is gebeurd met hun 
kind in de klas of als een kind zich anders gedraagt dan de 
leerkracht gewend is.

  Een ouder informeert de school over veranderde omstan-

digheden in de thuissituatie, die van invloed kunnen zijn 
op de schoolontwikkeling en maakt altijd een afspraak 
met de leerkracht als hij zich zorgen maakt over de ont-
wikkeling van zoon of dochter.

 d. Tijdens de voorschoolse periode worden ouders geïnfor-
meerd over de verbondenheid in de doorgaande lijn met 
de Huibersschool. Ouders worden vervolgens in een uit-
gebreid intakegesprek met de schoolleider geïnformeerd 
over de werkwijze van de school. Uiteraard geldt dit ook 
voor ouders van buiten onze school. Telefonisch wordt een 
afspraak gemaakt voor intake en rondleiding.

  Ouders zijn altijd welkom voor een bezoekje in de groep.

Huiswerk en andere ondersteuning
 a. De school heeft een huiswerkbeleid dat bekend is bij de 

ouders en uitgevoerd wordt (zie www.huibersschool.nl).
  De ouders zorgen ervoor dat het huiswerk wordt gemaakt 

en ondersteunen hun kind.
  Ook thuis heeft een kind digitale mogelijkheden en is er 

een woordenboek. Ouders zijn op de hoogte van de scho-
lierenvergoeding om dit mogelijk te maken.

 b. De school biedt ouders mogelijkheden voor ondersteuning 
na schooltijd op het gebied van sport, cultuur, weekenda-
cademie, talentenschool, zomerschool.

  Ouders werken samen met de school aan de keuze voor 
een naschools aanbod.

Invulling ouderparticipatie
De school zorgt ervoor dat ouders zich thuis voelen in de school, 
dat ze gehoord worden en dat ze zoveel mogelijk worden ingezet 
bij activiteiten. 
We verwachten van ouders dat ze zich gedragen als goede 
ambassadeurs van de school en onvrede of klachten in de school 
met de leerkracht of de schoolleiding bespreken en meewerken 
aan een oplossing.

 a. Ouders kunnen deelnemen in de medezeggenschapsraad 
(MR) of in de gemeenschappelijke medezeggenschaps-
raad (GMR).

 b. In de ouderraad bespreken ouders met elkaar de hoogte 
en de besteding van de ouderbijdrage. Allerlei activiteiten 
worden vanuit de ouderraad in gang gezet.

 c. Ouders kunnen deelnemen in de school als klassenouder 
of hulpouder in de klas.

 d. Ouders dragen een financieel steentje bij in de vorm van 
de jaarlijkse ouderbijdrage.

20 21 



is, maar iemand die de klager opvangt, steunt en adviseert. 
De namen van de contactpersonen van onze school staan vermeld 
in de schoolkalender en op de website.

Route 2:
1.Behandeling op bestuursniveau
Als uw vraag c.q. klacht naar uw mening via route 1 op school-
niveau niet afdoende afgehandeld is, kunt u zich met uw schrifte-
lijke en ondertekende klacht wenden tot het bestuur.
Soms komt het voor dat een gesprek op school niet meer moge-
lijk is.

Adressering klachten, die worden ingediend bij het bestuur:
Vertrouwelijk
ASKO
t.a.v. mevrouw D. Nelissen
Voorzitter College van Bestuur
Postbus 87591
1080 JN Amsterdam

Hoor en wederhoor
Het bestuur hoort de betrokkenen en zal trachten met alle 
betrokkenen tot een oplossing te komen. Het bestuur moet in 
een dergelijk geval een afweging maken tussen de belangen van 
alle betrokkenen in de school: kinderen, leerkrachten, ouders, 
schoolleiding.
Het is mogelijk dat het bestuur de klacht in eerste instantie niet 
zelf afhandelt, maar voorlegt aan de Landelijke Geschillen-com-
missie Onderwijs om de klacht zo objectief mogelijk af te hande-
len. Het bestuur zal in dat geval een objectief advies afwachten 
en aan de hand hiervan de klacht verder afhandelen.

2.Behandeling op extern niveau
Bij ernstige zaken of vermoedens hiervan op het gebied van 
grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie, fysiek geweld, stelsel-
matig pesten, seksuele intimidatie of misbruik, discriminatie 
en racisme, kan een beroep worden gedaan op de Landelijke 
Geschillencommissie Onderwijs, waarbij de ASKO vanaf 1 augus-
tus 2014 is aangesloten. Deze commissie heeft veel ervaring op 
het gebied van klachtenbehandeling in het primair onderwijs.

Adressering klachten, die worden ingediend bij de LCO: 
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: 030-2809590
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Meld- en aangifteplicht
Bij vermoedens of signalering van strafbare feiten binnen de 
schoolsituatie, bijvoorbeeld (kinder-) mishandeling, is de ASKO 
verplicht deze signalen onder de aandacht van justitie te brengen. 
Uiteraard zal justitie haar eigen rechtsgang volgen. De ASKO heeft 
hierop geen invloed.

Meldplicht seksueel geweld voor alle onderwijsmedewerkers
Deze meldplicht geldt voor alle medewerkers op school. Ook voor 
contactpersonen, die binnen hun taak informatie krijgen over 
mogelijk seksueel misbruik of seksuele intimidatie geldt deze 
meldplicht. Geen enkele medewerker kan zich beroepen op de 
geheimhoudingsplicht.
Alle medewerkers zijn verplicht dit te melden bij de directie, die 
op zijn beurt het bestuur van de ASKO moet inlichten.

Vertrouwensinspecteur
Per sector in het onderwijs zijn vertrouwensinspecteurs aange-
steld. Zij vormen een aanspreekpunt voor iedereen die bij de 
school betrokken is. De vertrouwensinspecteurs geven onafhan-
kelijk advies in geval van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, 
(lichamelijk) geweld, grove pesterijen, extremisme, discriminatie, 
racisme, onverdraagzaamheid en radicalisme en bieden bijstand 
en begeleiding bij het zoeken naar een oplossing of bij het doen 
van aangifte. Zij hebben geen aangifteplicht en zijn gebonden 
aan geheimhouding.
Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111

Aangifteplicht
De wet schrijft voor dat het bestuur verplicht is aangifte te doen 
bij politie of justitie als het met de vertrouwensinspecteur tot de 
conclusie is gekomen dat er in geval van grensoverschrijdend 
gedrag een redelijk vermoeden is van strafbare feiten. Vervolgens 
moet het bestuur de ouders van de leerling, de mogelijke dader 
en de contactpersoon op de hoogte stellen van de aangifte.

Meldcode huiselijk geweld
Het is wettelijk verplicht dat alle scholen werken met de Meld-
code huiselijk geweld. De meldcode beschrijft in vijf stappen wat 
de school moet doen bij signaleren van huiselijk geweld. Door te 
werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoeden van 
huiselijk geweld wel of niet te melden, berusten bij de professional.

Schorsen en verwijderen
Het bevoegd gezag van de ASKO mag een leerling in bepaalde 
gevallen schorsen of verwijderen. Dit betekent dat de leerling 
tijdelijk of definitief geen toegang heeft tot de school.

 e. Ouders zorgen ervoor dat hun kind op tijd op school is en 
houden zich aan de afspraken die gemaakt zijn op het 
gebied van gezonde voeding en traktaties.

Duidelijkheid en gezamenlijk belang
School en ouders proberen zoveel mogelijk een eenheid te 
vormen voor het kind. De school ondersteunt en respecteert het 
gezag en de opvoeding van de ouders en de ouders ondersteu-
nen de school in het maken van afspraken met het kind en de 
uitvoering hiervan. 
Het is in het belang van ieder kind dat school en ouders “dezelfde 
taal” spreken en dat een kind weet waar het aan toe is.

Klachten over leerlingen door andere ouders
Als een kind thuis komt met een klacht over een andere leerling, 
of als een ouder een klacht heeft over een andere leerling van de 
school, wordt dit altijd eerst met de betreffende leerkracht(en) 
besproken. Ouders spreken op onze school tijdens schooltijd of bij 
het in- en uitgaan van de school nooit andere kinderen aan als 
het gaat om een conflict met hun eigen zoon of dochter.

Klachtenregeling ASKO
Meld- en aangifteplicht
Hieronder volgt de volledige tekst van de huidige klachtenrege-
ling van de ASKO. 

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in 
de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlin-
gen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en schoollei-
ding worden opgelost of afgehandeld. Indien dat echter, gelet op 
de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling 
van de klacht die op school gemeld wordt niet naar tevredenheid 
heeft plaats gevonden, kan een beroep worden gedaan op de 
klachtenregeling van ons schoolbestuur ASKO. Met de klachtenre-
geling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd. 
Hiermee voldoet onze school aan de Kwaliteitswet en wordt niet 
alleen het belang van klagers gediend, maar ook het belang van 
de school, namelijk: een veilig schoolklimaat.
Deze klachtenregeling is van toepassing op alle betrokkenen bij 
de school.

De school kan te maken krijgen met uiteenlopende klachten. Zo 
kunnen klachten gaan over organisatorische maatregelen (o.a. 
rooster, gebouw, schoonmaak), onderwijskundige maatregelen 

(o.a. strafmaatregelen, didactiek) en klachten over ongewenst 
gedrag (o.a. pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, 
agressie, geweld, racisme en radicalisering).

We gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en 
verschillen van inzicht altijd eerst bespreken met degene over 
wie de klacht gaat en/of dit melden bij de groepsleerkracht en, 
indien nodig, bij de schoolleiding. Wij streven ernaar problemen 
tussen partijen met elkaar op te laten lossen.

Zowel de school als het bestuur spannen zich in om een veilig 
schoolklimaat voor alle leerlingen te creëren. Een veilig schoolkli-
maat is in onze ogen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
ouders en school. Een voorwaarde hierin is dat alle betrokkenen 
met elkaar in gesprek gaan als zaken mis (dreigen te) gaan.

In de klachtenregeling van de ASKO is geregeld waar betrokkenen 
van de school een schriftelijke klacht kunnen indienen, als men 
om bepaalde redenen meent daarmee niet terecht te kunnen bij 
de schoolleiding.

Een exemplaar van de klachtenregeling kunt u bij de schoollei-
ding, de MR of de interne contactpersoon inzien. Deze klachtenre-
geling is ook te vinden op de website van de ASKO.

In het kort komen de afspraken en de regeling hierop neer:

Route 1: 
Behandeling op schoolniveau
Heeft u vragen over een voorval op school, de begeleiding van 
uw kind of de manier waarop de school hem beoordeelt, dan 
kunt u een afspraak maken met de leerkracht.
Een tweede mogelijkheid is dat u een afspraak maakt met de 
schoolleiding.
Meestal worden genoemde zaken naar tevredenheid op school-
niveau afgehandeld.

Intern contactpersoon
Op iedere ASKO-school is tenminste één interne contactpersoon 
aangesteld bij wie men terecht kan met vragen c.q. klachten van 
welke aard dan ook. De contactpersoon biedt een luisterend oor 
en kan een melder van een klacht steunen bij het vinden van een 
oplossing of de betrokkene de juiste weg wijzen binnen de orga-
nisatie en ondersteunen bij de procedures om een klacht, indien 
nodig, aanhangig te maken.

Met nadruk stellen wij dat de contactpersoon geen bemiddelaar 
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	 	Een leerling is beter thuis op een school voor speciaal 
onderwijs. De school heeft aangetoond niet meer in staat 
te zijn om te voorzien in de bijzondere onderwijsbehoefte 
van de leerling.

	 	Wangedrag van een leerling, hetzij herhaaldelijk of een-
malig ernstig wangedrag, waarbij de sociale of fysieke 
veiligheid van de overige leerlingen, de leerling zelf of de 
leraar in het geding is.

	 	De opstelling of gedragingen van de ouders kan ook een 
grond opleveren voor verwijdering van de leerling indien 
deze opstelling of gedragingen ertoe leiden dat de school 
jegens de leerling geen vorm kan geven aan de pedago-
gisch-didactische taak.

De beslissing over verwijdering van een leerling ligt bij het 
bevoegd gezag van de school, de ASKO.
Ouders kunnen bij het bevoegd gezag bezwaar maken tegen het 
besluit tot verwijdering. Hier moet het bevoegd gezag hen op wij-
zen. Er zijn regels rond het indienen van bezwaren. Zie daarvoor 
de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Het bevoegd gezag mag een leerling pas definitief verwijderen 
als het voldaan heeft aan zijn zorgplicht om een andere school 
voor de leerling te vinden. Wanneer een vervangende school voor 
de leerling is gevonden, kan worden overgegaan tot effectuering 
van het verwijderingsbesluit.
	 	Gedurende het verwijderingsbesluit kan een leerling wor-

den geschorst voor maximaal vijf schooldagen.
	 	De zorgplicht jegens de te verwijderen leerling blijft 

gelden; er zal enige vorm van onderwijsaanbod moeten 
blijven bestaan.

	 	Het verwijderingsbesluit kan worden genomen voordat 
een andere school is gevonden. De effectuering van het 
verwijderingsbesluit moet in dat geval worden aangehou-
den.

	 	Het is van groot belang de procedurele voorschriften in 
acht te nemen.

Verlofregeling
In de Leerplichtwet, waaraan ook de schoolleiding zich moet 
houden, staat beschreven wanneer ouders extra verlof kunnen 
krijgen.
	
	 	Vakantieverlof
  Dit verlof kunnen ouders alleen aanvragen, als door het 

beroep vakantie in geen enkele vastgestelde vakantie 

mogelijk is. Bij de verlofaanvraag hoort een werkgevers-
verklaring waaruit dit blijkt. Het verlof kan éénmaal per 
schooljaar worden toegekend voor ten hoogste 10 dagen 
en mag niet vallen in de eerste twee weken van het 
schooljaar. Deze aanvraag moet minstens twee maanden 
vooraf worden ingediend.

	 	Verlof wegens gewichtige omstandigheden
  Gewichtige omstandigheden zijn verhuizing, huwelijk, 

ambtsjubileum, ernstige ziekte of overlijden in de fami-
lie. Het verlofverzoek moet zes weken vooraf worden 
ingediend, of binnen twee dagen na het ontstaan van de 
reden.

	 	Verlof voor godsdienstige vieringen
  Dit verlof wordt voor ten hoogste twee dagen per jaar 

toegestaan. 

Formulieren voor de verlofaanvraag zijn te verkrijgen bij de admi-
nistratie. Elke aanvraag wordt door de schoolleiding beoordeeld 
en eventueel overlegd met de leerplichtambtenaar.

Schorsen
Het bevoegd gezag van de ASKO (lees: het College van Bestuur) 
mag een leerling, nadat alle betrokken belangen zorgvuldig zijn 
afgewogen, voor een periode van ten hoogste vijf dagen schor-
sen. De schoolleiding van de betreffende school is niet bevoegd 
tot het schorsen van een leerling.
Het bevoegd gezag maakt, nadat de ouders door de schoollei-
ding persoonlijk hierover zijn benaderd, schriftelijk aan de ouders 
bekend wat de reden is voor de schorsing. In spoedeisende 
gevallen zullen de ouders eerst achteraf door het bestuur kunnen 
worden geïnformeerd.
Uitganspunt blijft de zorg- en onderwijsplicht van het schoolbe-
stuur. Juist omdat die plicht alle leerlingen van de school betreft 
en niet alleen de te schorsen leerling, kan het noodzakelijk zijn 
de betreffende leerling te schorsen en hem of haar daarmee tij-
delijk de toegang tot de school en het klassikale onderwijsproces 
te ontzeggen.
Ook stelt het bevoegd gezag de Inspectie van Onderwijs schrif-
telijk in kennis van een schorsing indien deze geldt voor een 
periode langer dan een dag en maakt ook bij de Inspectie van het 
Onderwijs de reden daartoe bekend.

Redenen voor schorsen
Uitganspunt is dat een schorsing niet langer duurt dan noodzake-
lijk is.

Redenen tot schorsen zijn:
	 	Schorsing als disciplinaire maatregel. Indien rond een 

individuele leerling meerdere ernstige incidenten hebben 
plaatsgevonden, die zijn vastgelegd in het leerlingen-
dossier, waarbij deze leerling jegens leerlingen of leer-
krachten verbaal en/of fysiek niet-tolerabel gedrag heeft 
vertoond.

  In dien er nog geen sprake is van meerdere ernstige 
incidenten hanterende scholen een beleid van straffen en 
belonen.

  De school adviseert het bevoegd gezag omtrent de duur 
van de schorsing, het bevoegd gezag neemt hierover een 
besluit.

	 	Schorsing als ordemaatregel in die situaties waarbij de 
voortgang van het onderwijs zodanig in het geding is als 
ook de veiligheid en het welzijn van de leerling in kwestie 
en die van de medeleerlingen en van de medewerkers. 
In dat geval hangt de duur van de schorsing af van het 
in voldoende mate hersteld zijn van de orde c.q. van de 
aanwezigheid van extra voorzieningen die de terugkeer 
van de leerling verantwoord doen zijn. Ook hier geldt een 

maximum van vijf schooldagen. Indien na de terug van de 
geschorste leerling opnieuw een zoals hierboven beschre-
ven situatie ontstaat, zal het bevoegd gezag opnieuw tot 
schorsing overgaan.

Gedurende de schorsingsperiode rust een zekere onderwijsver-
antwoordelijkheid op de school, waarbij de voortgang van het 
onderwijs van de geschorste leerling in het oog moet worden 
gehouden. Dit alles binnen de grenzen van het redelijke en de 
mogelijkheden van de school en het schoolbestuur; een onder-
wijspakket zal geen gelijkwaardig buitenschools onderwijspro-
gramma kunnen of hoeven bieden.

Samenvattend
	 	Alleen het bevoegd gezag is bevoegd om te schorsen.
	 	De schorsing duurt zo kort mogelijk en maximaal 5 school-

dagen.
	 	Het schorsingsbesluit wordt schriftelijk en gemotiveerd 

bekend gemaakt aan de ouders, wanneer de schorsing 
langer duurt dan één schooldag wordt de Inspectie van 
Onderwijs schriftelijk in kennis gesteld.

Verwijderen
Het bevoegd gezag heeft de bevoegdheid om, nadat alle betrok-
ken belangen zorgvuldig zijn afgewogen, een leerling in bepaalde 
gevallen te verwijderen. Dan heeft de leerling geen toegang 
meer tot de school.
Voor verwijdering gelden de volgende regels:
	 	Het bevoegd gezag geeft bij de ouders aan wat de reden 

is van de verwijdering.
	 	Voor het besluit tot verwijdering luistert het bevoegd 

gezag naar het verhaal van de ouders, het verhaal van de 
leerling en naar het verhaal van de betrokken groepsle-
raar.

	 	Het bevoegd gezag licht de leerplichtambtenaar direct in 
over een besluit tot verwijdering.

	 	Het bevoegd gezag licht de Inspectie van Onderwijs in 
over een besluit tot verwijdering.

	 	Voordat de verwijdering zal worden geëffectueerd zal de 
school een andere school zoeken, ie bereid is de leerling 
toe te laten.

Redenen voor verwijdering
Of het bevoegd gezag een leerling mag verwijderen, hangt af van 
een aantal factoren. Bij een geschil met de ouders hierover heeft 
de rechter hierbij het laatste woord. De volgende factoren kunnen 
een rol spelen:
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HOOFDSTUK 6
Praktische informatie van A t/m Z

Aanmelding en inschrijving
U kunt uw kind aanmelden op de Huibersschool door inlevering 
van het formulier dat u van de gemeente Amsterdam hebt gekre-
gen. Wij maken dan een afspraak met u voor een rondleiding en 
een intakegesprek. Op basis hiervan kunt u besluiten of u kiest 
voor onze school en schrijven we in. Hiervoor heeft de school een 
kopie nodig van een pas of document waarop het persoonsge-
bonden nummer staat van het kind.
Kinderen mogen naar school als ze 4 jaar zijn. Vooraf worden 
afspraken over wenochtenden met de ouders gemaakt. 
Tel.nr. voor informatie en aanmelding: 020-6152697 en 
www.huibersschool.nl/aanmelden

Absentie 
Een school is verplicht een absentenadministratie bij te houden. 
Per 1 april 2017 zijn de richtlijnen voor het basisonderwijs net als 
in het voortgezet onderwijs verplicht geworden.
In ons leerlingvolgsysteem wordt aangegeven waarom een 
leerling afwezig is. Ook te laat komen valt onder absentie. Als 
een kind in een maand meer dan 3 keer te laat komt, krijgen de 
ouders per brief een waarschuwing. Indien er geen verbetering 
optreedt worden ouders uitgenodigd door de schoolleider voor 
een gesprek. Indien nodig maakt de schoolleider een melding bij 
de leerplichtambtenaar en worden ouders daar uitgenodigd.

Leerkrachten controleren elke ochtend het systeem, waarin de 
administratie heeft aangegeven welke leerlingen afgemeld zijn. 
Afwezige leerlingen waarover we niets horen, worden doorgege-
ven aan de administratie en de ouders worden gebeld.
Als een leerling regelmatig wordt ziekgemeld, bespreekt de leer-
kracht dit met de ouders en eventueel wordt de intern begeleider 
en de schoolarts ingeschakeld.

Wanneer in de ogen van de schoolleiding onrechtmatig schoolver-
zuim geconstateerd wordt, geeft de schoolleiding dit schriftelijk 
door aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar nodigt 
de ouders vervolgens uit voor een gesprek en neemt eventueel 
maatregelen.

Voor meer informatie over de leerplichtwet verwijzen u door naar 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Administratie
Bij onze administratie kunt u terecht voor alle vragen op het 
gebied van verlof, formulieren, inschrijvingen, ouderbijdrage, 
bijdrages voor Jump-in en de naschoolse activiteiten.
Hier komen ook uw telefonische berichten binnen en de absenten-
registratie wordt bijgehouden.
Bezoekers melden zich altijd eerst bij de administratie. Dit geldt ook 
voor ouders, die hun kinderen tijdens schooltijd komen ophalen.
Onze administratie is gehuisvest naast de hoofdingang van ons 
gebouw.

Afmelden 
De ouders melden een kind af wanneer het niet op school kan 
komen en geven de reden op.
Dit kan telefonisch bij de administratie. Leerlingen moeten vóór 
8.45 uur afgemeld worden. 
Wanneer een leerling tijdens schooltijd opgehaald moet worden 
voor doktersbezoek e.d. brengt de ouder de leerkracht hiervan 
minimaal een dag van tevoren op de hoogte. De ouder kan dit 
ook melden bij de administratie.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zo min mogelijk tijdens 
schooltijd andere afspraken hebben.
Tel.nr. afmelden: 020-6152697.

ASKO schoolbestuur
Kalfjeslaan 380
1081 JA Amsterdam
Tel.nr. 020-3013888
www.askoscholen.nl

Bewegingsonderwijs en douchen
Alle kinderen van onze school gymmen in onze eigen grote gym-
zaal. De kinderen hebben hiervoor gymkleding en gymschoenen 
nodig met elastiek of klittenband (kleuters). Vanaf groep 3 dou-
chen de leerlingen en hiervoor hebben ze alleen een handdoek 
nodig. Douchemutsen of slippers zijn toegestaan en een extra 
onderbroekje of zwembroekje mag aan worden gehouden. Het 
douchen is verplicht en alleen met een verklaring van een arts is 
hiervoor ontheffing.
Wij vinden dat douchen na flinke inspanning behoort bij de per-
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Informatiebijeenkomst
Twee maal per jaar organiseert het team een informatiebijeen-
komst. In september vertelt elke leerkracht in het kort wat er in 
de groep gepland staat in het schooljaar en worden de ouders 
geïnformeerd over speerpunten van de school voor het komende 
schooljaar.
Op deze bijeenkomsten maken ouders kennis met elkaar of 
ontmoeten ze elkaar weer en worden klassenouders en hulpou-
ders gevraagd. De leerkrachten informeren de ouders over het 
programma van de groep.
Gedurende het schooljaar is er een inspiratiebijeenkomst in maart 
over verschillende thema’s. 

Jump-in
Na schooltijd kunnen kinderen deelnemen aan verschillende spor-
tactiviteiten die in de gymzaal plaats vinden. Dit wordt georgani-
seerd door onze leerkracht bewegingsonderwijs en Jump-in.
Ouders kunnen kinderen hiervoor opgeven en per activiteit wordt 
een kleine bijdrage gevraagd.
Jump-in wordt deels gesubsidieerd door het stadsdeel en heeft 
als doelstelling gezond bewegen en gezond eten voor basis-
schoolleerlingen. Een aantal keren per jaar doen ze ook onder-
zoekjes in de school naar lengte, gewicht en deelname aan 
sportclubs. Door ons gezonde beleid op het gebied van bewegen 
(twee keer per week gym en gezonde voeding) leveren we 
samen met Jump-in een bijdrage aan een gezonde leefstijl voor 
kinderen. Coördinatie: Shane Wolff, gymdocent.

Klachtenbehandeling op intern niveau
ASKO-bestuur
Vertrouwelijk ASKO
D.Middelkoop, voorzitter CvB
Postbus 87591
1080JN Amsterdam
Klachtenbehandeling op extern niveau
LCO Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030-2809590
www.onderwijsgeschillen.nl

Kerstfeest 
Kerstfeest vieren we met elkaar in de klas en bij het podium. 
De school wordt versierd door de ouders en ouders en kinderen 

maken heerlijke hapjes voor het Kerstdiner. In de grote kerstboom 
hangen we elk jaar wensen voor andere mensen die het minder 
goed hebben dan wij zelf.
’s Avonds is er een heerlijk kerstdiner in de klassen en een hapje 
en drankje voor de ouders in de hal.

Leerplicht
Kinderen hebben vanaf de geboorte het recht om te leren, maar 
de leerplichtwet gaat zich er pas mee bemoeien als een kind vijf 
jaar is. Dan moet het naar school en zijn de ouders verplicht om 
hiervoor te zorgen. Ook verlof valt onder de leerplichtwet. Hier-
over kunt u informatie krijgen op de school.
Kinderen, die niet regelmatig op school komen, bespreken we 
met de leerplichtambtenaar. Zij kan ouders uitnodigen voor een 
gesprek op haar kantoor en ook sancties verbinden aan ongeoor-
loofd verzuim.
Leerplichtambtenaar Nieuw West: 020-253 8355 of 020-253 8916

Naschoolse activiteiten 
Met subsidie voor BTO (Brede Talenten Ontwikkeling) van de 
gemeente Amsterdam organiseert de school een aantal periodes 
per jaar naschoolse activiteiten voor de kinderen. Hiervoor wor-
den aanbieders van buiten de school ingehuurd. Ouders kunnen 
kinderen hiervoor inschrijven.
Coördinator: Rosalie Ravensteijn.

MR (medezeggenschapsraad)
De MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten.
Ouders: Sakina el Hassani en Quardia Talai.
Leerkrachten: Martine Stolk en Natasha Sapulette.
De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school 
en schoolbestuur en vergadert minimaal vier keer per jaar.
E-mail: huibers.mr@askoscholen.nl

Mobiele telefoons
Leerlingen leveren bij binnenkomst hun mobiele telefoon in bij 
de leerkracht. Deze bewaart de mobiele telefoon in een daarvoor 
bestemde bak.
Aan het einde van de dag neemt de leerling zijn/haar telefoon 
weer mee.
Leerlingen mogen nooit hun mobiele telefoon gebruiken tijdens 
schooltijd. Wanneer dit wel gebeurt wordt de telefoon ingenomen 
en worden ouders hiervan op de hoogte gesteld.

soonlijke hygiëne van kinderen en de ervaring leert dat kinderen 
het na een korte wenperiode heel normaal vinden.

Buitenspelen
Alle kinderen spelen iedere dag een half uur buiten. Ook hier-
voor wordt alleen met een doktersverklaring een uitzondering 
gemaakt. De leerkrachten hebben op dit moment een half uur 
pauze om te lunchen. Pleinwachten (ouders van de school) 
houden dan toezicht. Onze pleinwachten krijgen een vrijwilligers-
vergoeding en komen regelmatig voor scholing en evaluatie bij 
elkaar onder leiding van de school.

Bibliotheek Slotervaart
Hier kunt u bijna dagelijks met uw kinderen terecht voor het 
lenen van boeken. Zij adviseren ouders en kinderen en houden 
themabijeenkomsten. Sommige bibliotheken geven huiswerkbe-
geleiding. De dichtstbijzijnde OBA is op de Pieter Calandlaan 87 B.

Contactpersonen
Voor vragen/klachten op het gebied van intimidatie, racisme, 
discriminatie, onveiligheid kunt u terecht bij onze contactpersoon 
Jesper Straatman. Hij is groepsleerkracht van groep 7 en 5 dagen 
per week werkzaam op school.

Cultuur
In alle groepen is een cultureel aanbod dat bestaat uit dans, 
muziek, drama en culturele uitstapjes. Hiervoor maakt de school 
gebruik van Vouchergeld, een cultuursubsidie van de gemeente 
Amsterdam. Coördinator: Rosalie Ravensteijn.

Fietsen
Op de stoep voor de school en op het schoolplein mag niet wor-
den gefietst. Dit geldt voor iedereen. Ook willen wij niet dat er op 
het schoolplein fietsen worden neergezet.
Fietsen worden aan de fietsnieten op slot gezet. De school is niet 
aansprakelijk voor diefstal.

Fotograaf 
Jaarlijks komt de fotograaf om portretfoto’s en groepfoto’s te 
maken. De betaling hiervoor gaat via de fotograaf en de ouders 
zijn niet verplicht om de foto’s te kopen.

Gevonden voorwerpen
In de hal bij de administratie staat een bak met gevonden voor-
werpen. Alles wat we vinden bewaren we hierin en drie keer per 
jaar legen we de mand. 
Namen in jassen en laarzen scheelt enorm bij het terug vinden 
van de eigenaar. Gevonden sieraden en sleutels worden bij de 
administratie bewaard.

GGD–Amsterdam en Ouder-kind-centrum
De GGD werkt nauw samen met de school. De meeste jaarlijk-
se onderzoeken worden op school gedaan en soms schakelt de 
school de hulp in van de schoolverpleegkundige of de schoolarts.
Dit gaat altijd in overleg met de ouders.
De GGD informeert ouders over datum en tijdstip van onderzoe-
ken en inentingen. Tel.nr.: 020-5555963

Hand geven
Dit is een ritueel dat bij de Huibersschool hoort. Alle kinderen 
krijgen bij binnenkomst een hand bij de voordeur en begroeten 
hun leerkracht ook zo in de klas. Bij het naar huis gaan, neemt 
de leerkracht afscheid van de kinderen door hen een hand te 
geven.

Hoofdluis
Heel vervelend als een kind hoofdluis heeft en we proberen te 
voorkomen dat luizen verspreid worden.
De school heeft een protocol, waarin beschreven staat wat we 
doen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden. Bij de adminis-
tratie is dit protocol op te vragen.
Een aantal keren per jaar worden alle leerlingen gecontroleerd 
op hoofdluis. De Ouderraad coördineert dit. Als u niet wilt dat 
uw kind gecontroleerd wordt, geeft u dit aan het begin van het 
schooljaar aan bij de leerkracht. Wij vertrouwen erop dat u dan 
zelf uw kind controleert.

Huiswerk
Onze school heeft een huiswerkbeleid, waarin beschreven staat 
welke huiswerk per groep wordt gegeven en wat we hierin ver-
wachten van ouders. Dit huiswerkbeleid vindt u op onze website.

Inspectie van Onderwijs
Tel.nr. 088-6696000
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begroting, die goedgekeurd wordt door de MR en zorgt voor een 
jaarlijkse kascontrole. 
De ouderraad zorgt voor alle feesten in de school, betaalt de 
toegang voor uitstapjes en zet zich in voor allerlei activiteiten, 
waaronder de schoolreisjes.
De ouderbijdrage bedraagt € 50,- per jaar voor gr 1 t/m 7 en 
€125,- voor groep 8 (i.v.m. kamp). Bij inschrijving tekenen ouders 
een intentieverklaring om te betalen, maar de bijdrage is vrijwil-
lig. Bij niet betalen kan de ouderraad wel besluiten om kinderen 
niet deel te laten nemen aan activiteiten. Dit geldt in ieder geval 
voor deelname aan het schoolreisje of het kamp. Een betalingsre-
geling is altijd mogelijk in overleg met de schoolleider. 
Sinds dit schooljaar kunnen ouders met een stadspas de ouder-
bijdrage betalen met hun stadspas bij onze administratie. De 
gemeente vergoedt namelijk € 50 indien de ouder een stadspas 
kan overhandigen.

Parro-app en Parnassys
Elke ouder krijgt per kind een activeringscode voor Parnassys en 
de Parro-app, ons digitale informatiesysteem.
Hiermee wordt het e-mailadres geactiveerd en kan er vanuit de 
school direct informatie worden doorgegeven over de resultaten 
van de Cito toetsen en kunnen makkelijk per e-mail nieuwsbrie-
ven verstuurd worden aan ouders.
Leerkrachten, administratie, IB en directie kunnen makkelijker 
nieuws doorgeven, bijvoorbeeld een leuke foto versturen of huis-
werk doorgeven. 
Het is de verantwoordelijkheid van de ouder te zorgen dat het 
juist e-mailadres beschikbaar is voor school, zodat hij/zij de infor-
matie toegestuurd kan krijgen

Pauzes
Alle leerlingen komen 5 dagen per week 5 ½ uur naar school. 
Daarvan volgen zij 5 uur per dag onderwijs en hebben zij een half 
uur pauze (buiten spelen). Natuurlijk ontspannen de leerlingen 
samen met hun leerkrachten een paar keer gedurende de rest 
van de dag. In de ochtend bijvoorbeeld wordt er gelegenheid 
gegeven om even wat te eten en te drinken. En bij de jonge kin-
deren wordt nog wat vaker of langer buiten gespeeld.

Tijdens de pauzes eten de kinderen groente, fruit en brood met 
beleg. Ze drinken gedurende de dag alleen water. 
Hiervoor nemen ze een bidon of flesje mee van huis, dat één 
keer per week met water en afwasmiddel thuis wordt schoon 
gemaakt.

Pesten
De school heeft een duidelijke anti-pestaanpak, vastgelegd in 
een veiligheidsprotocol. De school treedt op en grijpt in wanneer 
structureel pesten wordt geconstateerd door school of ouder. 
Onze sociale veiligheidscoördinator kan u hierover informeren.
Sociale veiligheidscoördinator:  Nètâl Beijert, leerkracht groep 8.

Petjes en zonnebrillen
Die dragen we niet in de klas. 

Privacybeleid
Binnen ASKO gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze 
leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement (zie hieron-
der) van onze stichting. De gegevens die over leerlingen gaan, 
noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van 
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden 
van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig 
is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze 
scholen de doelen zijn voor de registratie van persoonsgege-
vens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij 
de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en 
ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze 
leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er 
bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor 
de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens 
(denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) 
administratiesysteem Parnassys.De vorderingen van de leerlin-
gen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. 
Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is 
beperkt tot medewerkers van de school en indien nodig mede-
werkers van het bestuursbureau.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leer-
materialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens 
nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als 
die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken 
gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier 
mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestem-
ming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de 
leverancier wordt voorkomen.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun 
kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de 
informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opge-

Ouders blijven verantwoordelijk voor het telefoongebruik en bij 
verlies of diefstal op school is school niet aansprakelijk. 
Pesten via de mobiele telefoon neemt school zeer serieus en 
treedt hier tegenop.

Ontruimen van de school
Twee keer per jaar houden we met de hele school een ontrui-
mingsoefening volgens een ontruimingsplan. We doen dit onder 
leiding van de BHV’ers. Na de ontruiming evalueren we ons 
ontruimingsplan en stellen het bij.
De eerste oefening doen we aangekondigd. De tweede is onaange-
kondigd. Ouders of bezoekers, die tijdens een ontruiming in of rond 
de school aanwezig zijn, volgen de instructies van de BHV’ers op.

Ouder en kind adviseur
Elke woensdag is Idresia Annouri, de ouder-kind-adviseur, op 
school voor vragen over opvoeding en subsidies voor schoolgaan-
de kinderen. Zij is ook telefonisch bereikbaar om een afspraak te 
maken op andere dagen.
Tel.nr. 06- 3163 1593

Ouderraad en ouderbijdrage
De Ouderraad bestaat dit jaar uit 5 leden.
Vanuit de school vormt onze activiteitencoördinator de verbinden-
de schakel met de Ouderraad.
De Ouderraad beheert de ouderbijdrage en bepaalt in overleg 
met de school waaraan het wordt besteed. Zij maakt hiervoor een 
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Schooltijden, continurooster en 
in- en uitgaan van de school

Op onze school hebben we een continurooster volgens het 
5-gelijke-dagen-model.

Schooltijden:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 
8.45 uur tot 14.15 uur.

De school gaat 10 minuten voor aanvang van de lessen om 
8.35 uur open.
Als de bel gaat om 8.45 uur moeten alle leerlingen in de klas zijn 
en beginnen de lessen. 

Alle kinderen lunchen in de school. De lunchtijd is een kwartier en 
wordt ingevuld met lesactiviteiten.
Daarna volgt een pauze van 30 minuten. Er is een rooster voor 
het buiten spelen en toezicht houden op de leerlingen. Hierdoor 
kunnen de leerkrachten 30 minuten pauze nemen.

Halen en brengen:
Ouders mogen hun kinderen in de klas brengen, maar we verwach-
ten van onze oudere leerlingen dat ze alleen naar de klas gaan.
Als de bel gaat, verlaten alle ouders de klassen, want dan begin-
nen de lessen.
Als de lessen afgelopen zijn, worden de kinderen van de groepen 
1,2 en 3 door de ouders in de klas opgehaald. De kinderen van 
groep 4 en 5 worden naar buiten gebracht en de leraar wacht tot 
alle kinderen zijn opgehaald. Leerlingen van de groepen 6 t/m 8 
gaan alleen naar huis.
Kinderen, die niet worden opgehaald, wachten altijd bij de leer-
kracht.

Schoolzwemmen
Dit doen we in een naschoolse activiteit op maandagmiddag. 
De leerlingen van groep 5 die nog geen diploma hebben moe-
ten door hun ouders naar het Sloterparkbad worden gebracht en 
opgehaald. De begeleiding tijdens het omkleden wordt gedaan 
door ouders.
Het schoolzwemmen is gratis en wordt aangeboden door de 
gemeente.

Stagiaires:
Wij leiden graag jonge toekomstige collega’s op. Zij zijn bij ons 
van harte welkom om te leren, fouten te maken, zoveel mogelijk 

te oefenen en plezier te hebben. Wij werken nauw samen met de 
Ipabo (Jan Tooropstraat).

Studenten kunnen contact openen met onze stagecoördinator  
R. Ravensteijn. Zij vertelt wat de mogelijkheden zijn op onze 
school.

Team van de Huibersschool
Directeur:  Angelique Post
Adjunct directeur:  Rosalie Ravensteijn
Intern Begeleider:  Josje Marsman

Leerkrachten in de groepen:
1/2 A: Adri (ma,di,woe,do) Ellen (vr)
1/2 B: Els (ma,di,vr) Ellen (wo,do)
3: Nienke (ma,di,do,vr) Loes (wo) 
4: Martine (ma t/m vr)
5: Marjan (ma t/m do) Ilonka (vr)
6: Natasha (ma,di,do,vr) Ilonka (wo)
7: Jesper (ma t/m vr)
8: Nètâl (ma,di,do,vr) Shane (wo)

Overig:
Voorschool:  Sylvia R en Mirjam
Gym: Shane
ICT: Shane 
Ondersteuning gr 2 en 3: Loes 
Ondersteuning 1 t/m 8: Ilonka 
Ondersteuning 3 t/m 8: Yvonne 
Activiteiten: Sylvia W
Administratie: Sandra

Coördinatoren en andere taken:
Brede School:  Rosalie
Kunst en Cultuur:  Rosalie
VVE:  Els
Rekencoördinator:  Jesper
Taalcoördinator:  Nienke 
Nt2:  Loes en Yvonne 
Sociale Veiligheidscoördinator:  Nètâl
Naschoolse activiteiten: Rosalie / Shane
Bag2School:  Sandra
Zwemmen:  Marjan / Sandra

slagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die 
specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uit-
oefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/
lerares van uw kind, of met de schooldirecteur.

Op onze scholen hebben we een privacyreglement. Hierin staat 
beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en 
wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is 
met instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-
raad vastgesteld.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen 
op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, 
vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd 
besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gege-
ven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, 
blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen 
wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor 
vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de 
leraar/lerares van uw kind, of bij de schooldirecteur.

Op de website ASKO Scholen vindt u meer informatie over ons 
privacybeleid en een aantal pdf’s die u kunt downloaden:
IBP-beleid-ASKO.pdf
Privacyreglement-ASKO-gegevens-leerlingen.pdf
Protocol-sociale-media-ASKO.pdf
Reglement-cameratoezicht.pdf
Protocol-beveiligingsincidenten-en-datalekken.pdf

Voor vragen kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming: 
fg@askoscholen.nl 

Schoolreisjes en schoolkamp
Een keer per jaar gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 op 
schoolreisje. Er is een cyclus van drie jaar met verschillende 
bestemmingen voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 7. 
Groep 8 gaat op schoolkamp naar Egmond aan Zee. Het kamp is 
een mooie, gezellig afsluiting van de jaren op de basisschool.
Het is een goede gewoonte in onze school dat alle leerlingen 
mee gaan en daar zijn we trots op.

Schooltandarts
Twee keer per jaar bezoekt de tandarts de school voor leerlingen 
waarvoor toestemming voor onderzoek is gegeven. De behande-
ling vindt plaats buiten school.
Er wordt poetsinstructie en een fluoridebehandeling gegeven.
Tel.nr. 020-6166332

Schooltuinen
Halverwege groep 6 tot de herfstvakantie in groep 7 bezoeken 
onze leerlingen de schooltuinen. Ze leren hier veel over de natuur 
en zaaien en oogsten de mooiste en heerlijkste kroppen sla en 
courgettes. De schooltuinen zijn slecht 500 meter verwijderd van 
onze school. De schooltuinen zijn gratis.
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Vakanties en studiedagen
Vakanties:
Herfstvakantie: 19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 15 t/m 23 februari 2020
Goede Vrijdag: 10 april 2020
2e Paasdag: 13 april 2020
Meivakantie: 25 april t/m 3 mei 2020
Hemelvaartweekend: 21 en 22 mei 2020
2e Pinksterdag: 1 juni 2020
Zomervakantie: 3 juli t/m 16 augustus 2020

5 Studiedagen:
(Leerlingen vrij)
Maandag 28 oktober 2019
Dinsdag 29 oktober 2019
Maandag 6 januari 2020
Dinsdag 14 april 2020
Dinsdag 2 juni 2020

Verjaardagen
Jarige kinderen mogen hun klasgenoten en de leerkrachten trak-
teren. De kinderen mogen langs de andere klassen in de bouw en 
naar de schoolleiding. Er mag uitsluitend gezond worden getrak-
teerd. Wat niet gezond is geven wij mee terug naar huis.
In de school hangen voorbeelden van gezonde traktaties en op inter-
net is veel te vinden op dit gebied. We beperken ons tot groente, 
fruit of een klein speeltje. We merken dat ouders on gelooflijk creatief 
zijn in het vinden van gezonde traktaties, die er enig uitzien.

Vertrouwensinspecteur
Meldpunt: 0900-1113111

Verzekeringen en aansprakelijkheid
De schoolongevallen verzekering is een verzekering die uitkeert 
indien een leerling tijdens schooltijd of bij het rechtstreeks van 
huis naar school gaan en andersom, als gevolg van een ongeval 
blijvend invalide raakt of komt te overlijden. Voor alle overige 
risico’s is de school niet verzekerd.
Het is van belang dat u nagaat of u voldoende verzekerd bent voor:
	 	Ongevallen buiten school.
	 	Wettelijke aansprakelijkheid voor de gevolgen van schade 

veroorzaakt door uw kind.
	 	Diefstal.

De school is dus niet aansprakelijk voor verlies, verdwijning of 
vernieling van persoonlijk eigendom.

Vervangingen
Bij ziekte van een leerkracht zijn er verschillende mogelijkheden:
	 	de zieke leerkracht wordt vervangen door een andere 

leerkracht.
	 	De groep wordt verdeeld over andere groepen.
	 	De leerlingen worden in overleg met de ouders naar huis 

gestuurd.

Ook worden leerkrachten vervangen in verband met studieverlof 
of andere verlofdagen.

Voorschool Huibersschool
Kinderdagverblijf met voorschoolse 
voorzieningen
In ons gebouw bevindt zich een voorschoolgroep. Per 2018 heet 
dit een Kinderdagverblijf met voorschoolse voorzieningen en 
gelden de volgende tijden:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.45 tot 14.00 uur
Woensdag: 8.45 – 12.30 uur of 13.00 – 17.00 uur
Zie voor meer informatie: www.impulskinderopvang.nl
Contact Hoofdkantoor Impuls:
Sam van Houtenstraat 74, 1067 JP Amsterdam
Postbus 9139, 1006 AC Amsterdam
020 – 515 88 88

Zien in de klas
Wij werken nauw samen met een onderwijsadviseur en orthope-
dagoog van Zien in de klas (www.zienindeklas.nl). Zij begeleiden 
ons met de leerlingenzorg, bij de interne begeleiding en onder-
steunen bij het aanvragen van zorgarrangementen.

Voor verdere informatie over de Huibersschool verwijzen we 
naar de website www.huibersschool.nl Hierop vindt u ook de 
schoolkalender, schoolplan 2019-2013, het schoolondersteu-
ningsprofiel en het sociale veiligheidsprotocol.
Voor op- of aanmerkingen over onze schoolgids van de kant 
van ouders of andere geïnteresseerde lezers, houden we ons 
graag aanbevolen en kunt u contact opnemen met de school-
leiding.

12 uur vrij:
Woensdag 18 december 2019
Vrijdag 20 december 2019
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CONCEPT: M-fuel Onderwijsmarketing       PRODUCTIE: Venhuis communicatie producties - Hem


